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,  َنحمده ونستعينه ونستغفره؛ إنَّ احلمد هلل     

,  وسيئات أعمالنا,  ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا

ومن يضلل فال هادي ,  من يهده اهلل فال مضل له

,  وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهلل,  له

صلى اهلل عليه ,  وأشهد أن ُمحمدًا عبده ورسوله

 . وصحبه وسلم تسليمًا كثريًا وعلى آله

     اتِهِۦ َوََل َتُموُتنذ إَِلذ َ َحقذ ُتَق ْ ٱَّللذ ُقوا ْ ٱتذ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ َيَٰٓ
ۡسلُِموَن  نُتم مُّ

َ
١٠٢(1)َوأ

 ,  َٰٓي َي ِ ُكُم ٱَّلذ ْ َربذ وا ُق ذاُس ٱتذ َها ٱنل يُّ
َ

أ
ۡفس   ن نذ ِ َدة   َخلََقُكم م  َِٰح ا  َو ا رِجَ وََخلََق ِمۡنَه ثذ ِمۡنُهَم َها َوَب  َٗل اَزوَۡج

ْ ٱ اٗٓء  ا َونِسَ ثِيٗ كَ  ُقوا تذ َن َوٱ َ ََك اَم  إِنذ ٱَّللذ رَۡح
َ
ي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡۡل ِ َ ٱَّلذ َّللذ

َن َءاَمُنو١(2) , ا َرقِيبٗ  َعلَۡيُكمۡ  ِي َها ٱَّلذ يُّ
َ

أ ْ َيَٰٓ ُوا َ َوقُول ْ ٱَّللذ ُقوا تذ ْ ٱ  ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ . 102 : آل عمران] ( 1)

 . [ 1 : النساء] ( 2)
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ِديدٗ قَۡوَٗل  ََ َلُكۡم يُۡصلِۡح  ٧٠ا   َٰلَُكۡم َوَيۡغِفۡر  ۡعَم
َ

ۗۡ َلُكۡم أ ُذنُوَبُكۡم
يًما  َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظ ۥ  وََلُ َُ َ َوَر ِع ٱَّللذ  :أما بعد ,٧١(1)َوَمن يُِط

وخرَي اهلدي ,  اهلل باتأصدق احلديث ك فإنَّ    

 وكلَّ,  ُمحدثاُتها األمور وشرَّ,   هدُي ُمحمد

 وكلَّ,  ة يف ضاللةبدع وكلَّ,  ُمحدثة بدعة

 . ارضاللة يف النَّ

والواقع املعاصر للتعبري يف زماننا هذا أصبح     

إذ قد , قريبًا إىل املهزلة املعلنة عرب وسائل اإلعالم 

 نص متعلمخاض فيه مجٌع ال حصر هلم بني 

وكل . ومتعامل ومتطاول على التعبري بغري علم 

 اجر بهذا العلم عن طريق اللقاءاتصار يت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ . 01 – 00: األحزاب ( ] 1)
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 ود املربمة مع القنوات اإلعالميةاحلصرية والعق

فأشغلوا املسلمني بالتهافت على , إالاَّ من رحم اهلل 

فشغلوهم , تعبري الرؤى يوميًا من شتى األقطار 

اليت , بالتعبريات واالستنباطات العجيبة والغريبة 

ليس هلا أصل تعتمد عليه سوى ظنون وهواجس 

إن  ):  املعرب ؛ فتجد بعضهم يقول عند أول التعبري

وهلمََّ جرى من  ( على أغلب الظن)  ( صدق ظين

هذه األقاويل اليت ال متتَُّ إىل تأويل األحالم 

وتعبريها بأي صلة واليت تهيل الوساوس والقلق 

وفرٌق . على طاليب الفتيا يف الرؤى واألحالم 

كبري بني أقواهلم هذه املبنية على الرأي والظن 

اجملرد عن العلم وبني قول أم املؤمنني عائشة رضي 

دت فتياها وتعبريها باحللف اهلل عنها عندما أك
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من  كيف ال وهي. باهلل ألنها على علم مبا تقول 

 .  تعلمت على يد رسول اهلل

واحلق أنََّ تأويل األحالم والرؤى علم حيرم على     

من ال حيسنه أن خيوض فيه ألي غرض كان 

دافع وراء ذلك سواء أكان اجلهل مهما كان ال

وإالاَّ كان أولئك النفر  ,التكسب  مالتعامل أ مأ

مصَر أحسنَ أدبًا ممن يدعي الذين اعتذروا مللك 

عندما قال , وهو ليس من أهله األحالم تأويل علم 

ََٰي إِن ُكنتُْم  مصر هلم ملك ِِف رُءَْي ِِن  ْفتُو
َ

أ  
ُ
أل ا ٱلَْم َه ُي 

َ
أ َيَٰٓ

ونَ  ُُبُ َتْع ءْيَا   فردوا بكل أدب واعرتاف باحلق,  44(1) لِلُر 
 ْح

َ
أ َُٰث  ْضَغ

َ
ْ أ ُٓوا ِل قَال وِي

ْ
ٍۖ َوَما ََنُْن بِتَأ َٰم  يَ َل َٰلِِم بَِع َِٰم  ْحَل

َ
 . 44(2) ٱۡل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ . 33: يوسف ] ( 2)                        [ . 34: يوسف ] ( 1)
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 واب منهم ما فيه من العلم البليغففي هذا اجل    

وهو أنََّ   حممد والفقه العظيم لعلماء أمة

فعليه أن يعربها على  ًامُلَعب ََّر إن وجد يف الرؤيا سوءا

وهذا , اخلري وأن يطمئن السائل أو صاحب الرؤيا 

أم املؤمنني رضي اهلل عنها   ما وجه به النيب

عربُتم للمسلِم إذا ؛ مْه يا عائشةا  : ) حني قال هلا

 الرؤيا تكون على فإن اخلرِي علاى الرؤيا فاعربوَها

وعليه أن حيمل السائل . (  صاحُبَها يعُبرهاما 

من  على عدم االلتفات إىل ما فيها من فزع ألنها

 . وأالاَّ يقصها على أحد, تالعب الشيطان 

عبري رؤيا وهذا ختريج حلديث أم املؤمنني يف ت    

, عن تعبري رؤياها   النيب املرأة اليت جاءت تسأل

فأعدته  .هـ  1321/  0/  2كتبته بتاريخ  كنت قد
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وربطته مبا ,  مع تعليق خمتصر على احلديث

ممن يدعون تعبري  حيصل اآلن من كثري

 حالم عرب وسائل اإلعالم واملواقعواأل الرؤى

 . االلكرتونية

حلديث أم املؤمنني يف وحتقيق هذا ختريج و    

عن   النيب  ري رؤيا املرأة اليت جاءت تسألتعب

فإنَّه كان قد طلب مين أستاذي .  تعبري رؤياها

وشيخي الفاضل علي اخلرمي حفظه اهلل ختريج 

 يف حينه ؛ فأجبته, لنظر يف سنده هذا احلديث وا

يف احلديث  إىل طلبه وتركت احلكم على سند

وبقي عندي ما دونته , حينه لعنعنة ابن إسحاق 

فاآلن أخرج ما دونت , وتركته حلني احلاجة إليه 

مع زيادة عليه مستعينًا باهلل تبارك وتعاىل 

 .متوكاًل عليه 
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 . فأسأل اهلل تبارك وتعاىل التوفيق والسداد    
 

 كتبه
 هادي بن قادري بن حسني حمجب أبو محود

 هـ1343/  0/  6
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 : قال الدارمي رمحه اهلل    

أخربنا عبيُد بُن يعيَش حدََّثَنا يوُنُس هو ابُن     

, أخربنا ابُن إسحَق عن حممد  بِن عمرِو بِن  بكرٍي

 , عن عائشةا زوِج النيبَّ , عْن سليماَن بِن يساٍر عطاٍء

 مرأٌة مْن أهِل املدينة  لاَها زوٌج ٱكانت  :  قالاْت

فكاَنْت تَرى رؤَيا كلما غاَب َعْنَها  , تاجٌر خيتلُف

, فتأتي  , وقلََّما يغيُب إالَّ تركاَها حاماًل زوُجَها

زوجي خرَج تاجرًا فرتكين  فتقوُل إنَّ  رسوَل اهلل 

, فرأيُت فيما يَرى النائُم أنَّ ساريةا بييت  حاماًل

 , فقاَل رسوُل اهلل  انكَسَرْت وإني ولدُت غالمًا أعوَر

 تعاىل ُجك  عليك  إْن شاَء اهلُليرجُع زو , خرٌي 

, فكاَنْت تراها مرتنِي أو  , وتلدين غالمًا برًَّا صاحلًا

 احلديثنصُّ 
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فيقوُل ؛   , كل ذلكا تأتي رسوَل اهلل  ثالثًا

, فجاءْت يومًا  ذلكا لاَها فريجُع زوُجَها وتلُد غالمًا

, وقد رأْت  غائٌب  كما كاَنْت تأتيه  ورسوُل اهلل 

يا   عمَّ تسألنَي رسوَل اهلل : فقْلُت لاَها  تلكا الرؤيا

 رؤَيا كنُت أراَها فآتي رسوَل اهلل : , فقالاْت ؟ أمةا اهلل 

 ما قاَلفيكوُن ك ,فأسأله عْنَها فيقوُل خريًا  ,

حتَّى يأتَي رسوُل : قالاْت ,  فأخربيين ما هَي:  فقلُت

 , فواهلل  فأعرُضَها عليه  كما كنُت أعرُض  اهلل 

واهلل  لئْن :  , فقلُت ما تركُتَها حتَّى أخربتين

صدقاْت رؤياك  ليموُتنَّ زوُجك  وتلديَن غالمًا 

مالي حنَي عرضُت : , فقعَدْت تبكي وقالاْت  فاجرًا

وهَي تبكي   فدَخَل رسوُل اهلل , ! ؟عليك  رؤياَي 

فأخربُتُه اخلرَب وما «  ما لاَها يا عائشةا »:  فقاَل لاَها

إذا ؛ مْه يا عائشةا :   , فقاَل رسوُل اهلل  لاَها تأولُت
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عربُتم للمسلِم الرؤيا فاعربوَها علاى اخلرِي فإن 

فماَت واهلل   .[  ُبرها صاحُبَهاْعتكون على ما َي الرؤيا

 . (1)إالَّ ولَدْت غالمًا فاجرًا زوُجَها والا ُأراَها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )( 
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عبيد بن يعيش )) : هذا احلديث يف سنده     

ثقة من ,  الكويف العطَّار أبو حممد(( احملاملي 

بعدها  العاشرة مات سنة َثمان وعشرين أوصغار 

(  636 / 1 )التقريب  ذكره ابن حجر يف,  بسنة

 ( . 1653 )ترمجة رقم 

يونس بن بكري بن واصل ) ): وفيه أيضًا     

من ,  خيطئ,  أبو بكر اجلمَّال الكويف (( الشيباني

 . التاسعة مات سنة تسع وتسعني

 ( . 302 )رقم  ترمجة(  453 / 2 )ظر التقريب ان    

ابن إسحاق وهو حممد بن  )): وفيه أيضًا     

املطليب موالهم املدني  أبو بكر((  إسحاق بن يسار

رمي ,  إمام املغازي صدوق يدلس,  نزيل العراق

 حتقيق سند احلديث
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ت سنة ما,  من صغار اخلامسة,  بالتشيع والقدر

 .(  بعدها ويقال,  مخسني ومائة

 ( . 30 )ترمجة رقم (  133 / 2 )انظر التقريب     

حممد بن عمرو بن عطاء  ))؛ وفيه أيضًا     

 مات يف,  الثالثة ثقة من (( القرشي العامري

 . حدود العشرين

 . ثقة:  قال أبو ُزرعة وأبو حات م والنَّسائ ي    

 . صاحُل احلديث:  زاَد أبو حات م    

:  وقال عبد الرَّمحن بن أبي الزِّناد عن أبيه    

وكان  , بن عطاء الُقَرش يُّ حدثين حممد بن َعمرو

 . ص ْدٍق ئامر

, وكانوا  ْيئة وُمروءةكانت له َه:  وقال بن َسْعد    

َيَتَحدَّثون باملدينة يف حياته أنَّ اخلالفة ُتْفضي 

ابَن  , ولقَي إليه هليَئت ه  وُمروءته وَعْقل ه  وكاَماله
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, وتويف يف   رسول اهلل عباس وغرَيُه من أصحاب

 , وكان ثقة خالفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك

 . وله أحاديث ,

,  ( 652 )ترمجة رقم (  116 / 2 )انظر التقريب     

 . وانظر تهذيب الكمال

سليمان بن يسار اهلاللي  ): ) ويف السند أيضًا    

أخو عطاء ,   موىل ميمونة زوج النيب(( املدني 

 من,  أحد الفقهاء السبعة,  ثقة فاضل,  بن يسار

 . املائة مات بعد,  كبار الثالثة

 . كان من الُعلماء:  قال الزُّهري    

كان ُسلايمان بُن َيسار من ُعلماء :  وقال مالك    

كثريًا ما  , وكان امُلَسيِّب الناس بعد سعيد بن

 . , وكان سعيٌد ال ُيْجَترأ عليه يوافق سعيدًا
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وقد , رجال إسناده ثقات هذا احلديث : قلت     

بيد , (  300/  16) حسََّن إسناده احلافظ يف الفتح 

 . عنعنة ابن إسحاقيف نفسي شيٌء من أنَّه 
 

 

 

ومما ُيسَتنَبُط من هذا احلديث فوائد جليلة     

جيب على كل مسلم أن يتعلمها ويقف معها 

وقفة معاينة للواقع املخالف لكل ما فيها واهلل 

 : وهي كالتالي, املستعان 

فتأتي : )  قول أم املؤمنني رضي اهلل عنها:  أواًل    

فيه أنََّ العبد املسلم إذا أشكل عليه ( :   اهلل رسوَل 

شيء من أمر دينه أو دنياه فعليه بالرجوع إىل أهل 

وليس كل , العلم الربانيني الراسخني يف العلم 

من ظهر على وسيلة إعالمية مرئية أو مسموعة أو 

 : الفوائد الفقهية
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فهذه املرأة كاَنْت تَرى رؤَيا كلما غاَب , مقروءة 

للفظ يدل على االستمرار ؛ وهذا ا, َعْنَها زوُجَها 

أي كلما غاب عنها زوجها رأت تلك الرؤيا , 

وهو الذي ال ينطق عن فتسأله ,   النيب فتأتي

 .املوحى إليه من ربه تعاىل, اهلوى 

بتلك املرأة حينما عرب   رمحة النيب:  ثانيًا    

لعائشة رضي  هلا تلك الرؤيا على اخلري وأكد

 . للمسلم ُرَبْععلى ما ُتاهلل عنها أن الرؤيا تأتي 

وأكثر الناس يف هذا الزمان كلما خرج عليهم     

ناعق يدعي علم التعبري وتأويل األحالم أقبلوا 

فيبثون كل مناماتهم اليت , عليه بكل جوارحهم 

ِيَن  يكون أكثرها من الرؤى الشيطانية ََّل  ِِلَْحُزَن ٱ
 ْ وا ونسوا أنََّ اهلل ما ,  [ 10: اجملادلة ]  َءاَمنُ
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بالسؤال عن األحالم وإمنا كلفهم  كلفهم

 . بالسؤال عن دينهم الذي قصروا يف السؤال عنه

أنََّ الرتدد على العامل وسؤاله يف نفس :  ثالثًا    

ذلك ال ُيتعب  املسألة كل مرة ال بأس به إذا كان

 . العامل وقصد به السائل زيادة العلم وتوثيقه

املعرب إذا كانت الرؤيا سيئة أن  على:  رابعًا    

ما فيها من  حيمل السائل على عدم االلتفات إىل

وأالاَّ يقصها على , فزع ألنََّها من تالعب الشيطان 

 . أحد

أن مثل هذه الربامج اليت جتعل يف :  خامسًا    

وسائل اإلعالم لتعبري الرؤى فيها خمالفة للهدي 

. على املأل  ومنها أنها تقص وتعرب. النبوي الكريم 

فإن كانت سيئة . عن ذلك   وقد نهى النيب
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. فإنها تفرح احلسود وتنغص على السائل حياته 

وإن كانت صاحلة فهي من املبشرات ومن النعم 

ولكنها تغيض احلسود فيزيد يف حسده فال تقص 

مسلم يف البخاري وفقد أخرج , بني يدي حسود 

الرَُّْؤَيا : )  أنه قال  عن النيب ماهيصحيح

,  , َوالرَُّْؤَيا السََّْوُء م َن الشََّْيطااِن الصََّال َحُة م َن اللاَّه 

,  فاَمْن َرأاى ُرْؤَيا فاكاِرَه م ْنَها َشْيًئا فاْلَيْنف ْث َعْن َيَساِره 

, َوالا ُيْخب ْر  ؛ الا َتُضرَُُّه َوْلَيَتَعوََّْذ ب اللاَّه  م َن الشََّْيطااِن

, َوالا ُيْخب ْر  فاْلُيْبش ْر َرأاى ُرْؤَيا َحَسَنًة , فاِإْن ب َها أاَحًدا

 ( . ِإالاَّ َمْن ُيح بَُّ

الذين يستدلون مبا أخرجه مسلم من :  سادسًا    

ْل َرأاى أاَحٌد م ْنُكُم َه: )  للصحابة  قول النيب

ذلك , فهذا عليهم وليس هلم ؛ (  اْلَباِرَحةا ُرْؤَيا ؟
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وأنه ,  اهلل تبارك وتعاىليوحى إليه من   أنََّ النيب

احب الرؤيا على املأل وإمنا مل يكن جيتمع بص

ومن  .لى ما كان بينه وبني صاحب الرؤياع حيمل

حني   يوسف البنه  يعقوب ذلك قول

يُدواْ  قصََّ عليه رؤياه َٰٓ إِْخَوتَِك َفيَِك ْص رُءْيَاَك لََعَ َتْقُص ََل 
يًْداۖ إَِن   ََٰن  لََك َك يَْط بِين ٱلَش  ُدون  ُم  ِن َع  . [ 6: يوسف ]  5 لإِِلنَسَٰ

جواز سؤال من عنده علم لطالب :  سابعًا    

ليست باليسرية عن  الفتوى عند غياب املفيت غيبة

 . مسألته

جواز تأكيد املفيت فتواه باحللف بيمني :  ثامنًا    

شاء اهلل على  تأكيدًا لصدقه وإصابته للحق إن

 . ما تأكد من صحته
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اعتماد الكثريين ممن ميارسون تعبري :  تاسعًا    

الرؤى على القنوات على ما جاء يف كتاب تفسري 

أو كتاب , األحالم املنسوب البن سريين رمحه اهلل 

وهذا , البن شاهني ( تفسري العبارات  اإلشارات يف) 

 . خالف هدي السلف

ى وإن اعتمد بعض هؤالء املعربين عل:  عاشرًا    

أنهم على غري فهم  إالَّ, يف الكتاب والسنة ما ورد 

 . السلف الصاحل

كل مسلم نفسي وأوصي فإني أوصي :  وأخريًا    

يف مسألة التعبري للرؤى   إىل اتباع هدي النيب

وعدم احلرص على تعبري كل رؤيا , واألحالم 

يراها العبد أو األمة وجعلها شغله الشاغل والسعي 

بل عليه أن يسأل اهلل تعاىل  ,إلجياد من يعربها له 
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من اخلري كله ؛ عاجله وآجله ما علم منه وما مل 

وأن يستعيذ باهلل من الشر كله ؛ , يعلم 

 . وآجله ؛ ما علم منه وما مل يعلم عاجله

وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه     

 . أمجعني

 كتبه
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